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Havalı diyaframlı pompalarda uzun süreli durușlardan sonra 
tekrar çalıșmaya bașlamadan evvel bazı kontrollerin yapılması, 
güvenli bir çalıșma için gereklidir. Așağıdaki liste bunu 
sağlamada sizlere yardımcı olacaktır.

• Hava giriș hatlarını temizleyin – Hava hatlarındaki yoğunlașma ilk
çalıșmada pas ve birikintilerin hava ve pilot valflerin içine
girmesine neden olabilir.

• Filtre elemanını değiștirin – Eğer yakın zamanda
değiștirilmediyse, kurumuș ve tıkanmıș olan regülatör filtre
elemanları, pompanın basınç ve debisini düșürebilir.

• Pompanın içini yıkayın – Tekrar devreye alma sırasında, mile ve
diyaframlara potansiyel olarak zarar verebilecek katı partiküller
pompa içinde çökelmiș olabilir. Eğer yıkama bir seçenek
değilse, pompayı düșük basınçta sıvı ile çalıștırarak katıların
çalkalanmasını sağlayın. Basınçlı su veya buhar ile yıkamayın.

• Stoğunuzu kontrol edin – Arıza durumunda, duruș süresini
azaltmak için gerekli parçaların ve kitlerin stoklarınızda
bulunması önemlidir.

Onarım
SANDPIPER, pompanız için gerekli tamir 
takımlarını her zaman stoğunda bulun-
durmaktadır. İster hava grubunu (ana 
hava valfi, pilot valf, contalar ve o-ringler) 
veya ister ıslak parçalar grubunu (diyaf-
ramlar, küre yatakları, küreler /klapeler ve 
o-ringler) onarıyor olun, SANDPIPER'ın
dünya standartlarında 3-5 günlük teslim
süreleri hızlı onarımı mümkün kılar.

Yenileme
Komple Hava ve Pilot vana gruplarına mı 
ihtiyacınız var? SANDPIPER, ana hava 
valfi contaları, pilot valf o-ringleri ve 
contaları ve mil contaları gibi elastomer 
bileșenler için yenileme tamir takımları 
sunmaktadır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
SANDPIPER pompa etiketleri, kolay 
tanımlama için bir QR kodu içerir. Bu 
etiketi tarayarak tamir kitlerini, parça 
listesini içeren servis kılavuzu, onarım 
videoları ve sorun giderme listesi gibi 
pompaya özel bilgilere erișebilirsiniz.

Kırılmıș miller ve hasar görmüș 
diyaframlar ile hazırlıksız yakalanmayın!

SANDPIPER'e ait ESADS+ Hava 
Dağıtım Sisteminin getirdiği kolay servis 
özelliği, pompayı hattan ayırmadan hem 
pilot hem de hava valfine erișim sağlar.

Pompanız ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın!
www.sandpiperpump.com/resources/mobile-app 

ÜRETİME BAŞLAMADAN ÖNCE NELER YAPMALI?

SANDPIPER YARDIMCI OLMAK İÇİN YANINIZDA

https://www.linkedin.com/in/tantekteknolojikhizmetler/
https://www.linkedin.com/in/tantekteknolojikhizmetler/

